

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	طبقات الشافعية الكبرى
	الجزء الأول
	المقدمة
	الحمدلة (في مقدمة المؤلف)
	هل ينجى التلفظ بالشهادتين؟
	أحاديث العموم فى أن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة
	أحاديث الخصوص فى أن من مات مؤمنا لا يدخل النار
	لماذا يلق المؤمن عند الموت كلمة التوحيد
	الحلف على الأمر الظنى وحكمه
	هل يخرج من الإسلام من فقد واحدة من الخمس غير الشهادتين
	الإجماع على أن تلفظ القادر بالشهادتين لا بد منه وهو المذهب الأول
	هل يفرق السلف بين الإيمان والإسلام
	هل الإيمان والإسلام متلازمان
	التشهد (فى مقدمة المؤلف)
	الصلاة على النبى (فى مقدمة المؤلف)
	هل الإمام القرشى هو الشافعى
	الترضى عن الإمام الشافعى
	ابتداء المصنف مقدمته ب: أما بعد
	كلام المصنف عن كتابه ومنهج تأليفه
	من صنف فى الطبقات قبل المصنف
	جواز إنشاد الشعر وسماعه
	نتف مما أنشد بين يدى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأشعار والأراجيز
	نتف مما بلغنا عن الصحابة فمن بعدهم من علماء الأمه وأحبارها ، وصفوة القرومن وأخيارها من إنشاد الأشعار والاستماع إليها فى الجد والهزل والبشارة والإنذار
	ارتجاز الرسول بشعر ابن رواحة
	أبيات ابن المبارك إلى الفضيل بن عياض (بسندها)
	باب يختص بيسر من أشعار الإمام الشافعى
	ذكر منزلة إسناد الحديث ودرجته من العلم
	فرق الشافعية فى البلاد
	بدء ظهور جنكزخان
	ذكر خروج علاءالدين خوارزمشاه
	ذكر قصد جنكزخان أمهات مدائن المسلمين
	ذكر من صنف فى مناقب الشافعى

	تصويبات واستدراكات
	فهرس المراجع
	فهرس الموضوعات

	الجزء الثاني
	الطبقة الأولى في الذين جالسوا الشافعي رضي الله عنه (1 - 45)
	1 - أحمد بن خالد الخلال
	2 - أحمد بن سنان بن اسد حبان القطان
	3 - أحمد بن صالح المصرى
	قاعدة في الجرح والتعديل
	قاعدة في المؤرخين

	4 - أحمد بن أبي سريج الصباح النهشلى
	5 - أحمد بن عبدالحمن بن وهب بن مسلم القرشى
	6 - أحمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن السرج القرشي الأموى
	7 - أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبدالله بن حيان
	ذكر الداهية الدهياء والمصيبة الصماء
	مناظرة بين الشافعي وأحمد بن حنبل

	8 - أحمد بن محمد بن سعيد بن جبلة
	9 - أحمد بن محمد بن الوليد
	10 - أحمد بن يحيى بن عبدالعزيز البغدادى
	11 - أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان بن المهاجر التجبى
	12 - أحمد بن أبي شريح الرازى
	13 - محمد بن عبد الله بن عبدالحكم بن أعين بن ليث
	14 - محمد بن الشافعى (أكبر أولاد الشافعى)
	15 - إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان
	ومن المسائل عن أبي ثور والفوائد

	16 - إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان الشافعى (ابن عم الإمام الشافعى)
	17 - إبراهيم بن محمد بن هرم
	18 - إبراهيم بن المنذر بن عبدالله بن المنذر بن المغيرة
	19 - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلى أبو يعقوب المروزى ، ابن راهويه
	مناظرة بين الشافعي وإسحاق
	مناظرة أخرى بينهما
	مسائل غريبة عن إسحاق رحمه الله تعالى

	20 - إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم المزنى
	ومن الرواية عن أبي إبراهيم
	ومن مستغرب روايات أبي إبراهيم عن الشافعي ومستظرفها
	النظر في النجوم وما يؤثر عن الشافعي في ذلك
	ذكر البحث عن تخريجات المزني رحمه الله وآرائه هل تلحق بالمذهب ؟
	ومن المسائل عن أبي إبراهيم
	ومن غرائب (( العقارب ))
	ومن دقيق مستدلاكات أبي إبراهيم
	ومن مستدركات الأصحاب على أبي إبراهيم

	21 - بحر بن نصر بن سابق الخولانى
	22 - الحارث بن سريج النقال
	23 - الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف الأموى
	24 - الحسن بن محمد بن الصباح البغدادى ، الإمام ، أبو علي ، الزعفرانى
	ومن الرواية والفوائد والمسائل عن الزعفرانى

	25 - الحسين بن على بن يزيد ، أبو على ، الكرابيسى
	ومن الفوائد عنه 
	ومن المسائل عن الحسين

	26 - الحسين القلاس
	27 - حرملة بن يحيى بن عبدالله بن حرملة بن عمران قراد التجيبى
	ومن الرواية عن حرملة
	ومن الفوائد عن حرملة
	ومن المسائل عن حرملة

	28 - الربيع بن سليمان بن دواد الجيزى
	29 - الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادى
	وهذه نخب وفوائد عن الربيع ، رحمه الله

	30 - سليمان بن دواد بن دواد بن علي بن عبد الله بن عباس القرشى الهاشمى ، أبو أيوب ، البغدادى
	31 - عبد الله بن الزبير بن عيسى ، القرشى ، الأسدى ، المكى ، أبو بكر الحميدى
	ومن الفوائد عن الحميدي
	المناظرة الشهيرة بين محمد بن الحسن والشافعي

	32 - عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مقلاص ، الإمام أبو علي الخزاعى 
	ومن المسائل عنه

	33 - عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكنانى المكى
	34 - على بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدى أبو الحسن ابن المدينى الحافظ
	ومن الفوائد عن علي رحمه الله

	35 - الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن عبدالله بن أبي فروة
	36 - القاسم بن سلام
	ومن الفوائد عنه
	ذكر أن الشافعي وأبا عبيد رضى الله عنهما تناظرا في القرء

	37 - قحزم بن عبدالله بن قحزم
	38 - موسى بن أبي الجارود
	39 - يوسف بن يحيى ، الإمام الجليل ، أبو يعقوب البويطى ، المصرى
	ومن الفوائد عن أبي يعقوب
	وهذه غرائب استخرجها النووى رحمه الله من مختصر البويطى
	وهذه غرائب استخرجها الشيخ الإمام الوالد رحمه الله من مختصر البويطى
	وهذه غرائب استخرجتها أنا فأقول
	أولاد الموالى ، وموالى الموالى هل يدخلون في الوقف على الموالى؟

	45 - يونس بن عبدالأعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص بن حيان
	ومن الفوائد والمسائل عن يونس

	خاتمة لهذه الطبقة الأولى

	الطبقة الثانية فيمن توفي بعد المائتين ممن لم يصحب الشافعي (46 - 77)
	46 - أحمد بن سيار بن أيوب أبو الحسن المروزى
	47 - أحمد بن عبدالله بن سيف أبو بكر السجستانى
	أحمد بن الحسن بن سهل أبو بكر الفارسى
	48 - أحمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب
	49 - أحمد بن نصر بن زياد ، أبو عبد الله القرشى ، النسابورى
	أحمد بن الحسن بن سهل الفارسى ، أبو بكر
	50 - محمد بن أحمد بن نصر ، الشيخ الأمام ، أبو جعفر الترمذى
	51 - محمد بن أحمد بن على الخلالى ، أبو بكر
	52 - محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبدالرحمن بن موسى
	ومن الرواية عنه
	ومن شعره
	وهذه فوائد ونخب عن أبى عبدالله رحمه الله

	53 - محمد بن إدريس بن المنذر بن دواد بن مهران الغطفانى الحنظلى ، أبو حاتم الرازى
	54 - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه (البخاري صاحب الجامع الصحيح)
	قصته مع يحيى الذهلى
	ذكر النبأ عن وفاته رضى الله عنه
	ذكر نخب وفوائد ولطائف عن أبى عبدالله
	فرع غريب

	55 - محمد بن عاصم بن يحيى ، أبو عبد الله الأصبهانى ، كاتب القاضى
	56 - محمد بن عبد الله بن مخلد ، أبو الحسين الأصبهانى
	57 - محمد بن على البجلى القيروانى
	58 - محمد بن عقيل الفريابى ، أبو سعيد
	59 - محمد بن على بن الحسن بن بشر ، أبو عبد الله ، الحكيم ، الترمذى
	60 - محمد بن نصر المروزى ، أبو عبدالله
	حكاية إملاق المحمدين بمصر
	ومن غرائبه
	حديث (( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ))

	61 - إبراهيم بن محمد البلدى
	62 - إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر الحربى ، أبو إسحاق
	63 - إسحاق بن موسى بن عمران الإسفراينى
	64 - الجنيد بن محمد بن الجنيد ، أبو القاسم (شيخ طريقة التصوف)
	ومن كلام الجنيد رحمه الله
	ذكر شئ من الرواية عنه
	ذكر نخب وفوائد عن أبى القاسم رحمه الله

	65 - الحارث بن أسد المحاسبي ، أبو عبدالله
	ذكر البحث عما كان بينه وبين الإمام أحمد
	ذكر شئ من الروايه عن الحارث
	ومن كلمات الحارث والفوائد عنه

	66 - داود بن على بن خلف (الظاهرى)
	ذكر شئ من الروايه عنه
	ومن حديث داود
	ذكر اخنلاف العلماء فى أن داود وأصحابه هل يعتد بخلافهم فى الفروع
	ومن مسائل داود التى خرجها على أصولنا

	67 - سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران (أبو داود السجستانى صاحب السنن)
	68 - عبدان بن محمد بن عيسى
	69 - عبدالله بن سعيد ويقال عبدالله بن محمد
	70 - عثمان بن سعيد بن بشار
	71 - عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد السجستانى (أبو سعيد الدارمى)
	ومن غرائب أبى سعيد الدارمى وفوائده

	72 - عسكر بن الحصين وقيل عسكر بن محمد بن الحسين (أبو تراب النخشبى)
	ومن الفوائد عن أبى تراب رحمه الله تعالى
	حكاية تشمل على تحقيق التجلى
	حكاية ثانية يبحث فيها عن الكرمات
	شبهة للقدرية فى منع الكرمات ، وذكر فسادها
	شبه ثانية لهم ، وتبين الانفصال عنها
	شبه ثالثة لهم ، ووجه الانفصال عنها
	شبهة أخرى لهم وكشف عوارها
	شبهة خامسة لهم ، وتقرير بطلانها

	فمن الكرامات على يد أبى بكر الصديق رضى الله عنه
	ومنها على يد أمبر المؤمنين عمر الفاروق رضى الله عنه
	قصة سارية بن زنيم الخلجى
	ومنها قصة الزلزلة
	قصة النيل
	ومنها قصة النار الخارجة من الجبل

	ومنها على يد عثمان ذى النورين رضى الله عنه
	ومنها على يد على المرتضى أمير المؤمنين رضى الله عنه
	ومنها على يد العباس عم النبى صلى الله عليه وسلم
	سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه
	ومنها على يد ابن عمر رضى الله عنهما
	وعلى يد العلاء بن الحضرمى رضى الله عنه
	سلمان وأبى الدرداء
	عمران بن حصين
	خالد بن الوليد رضى الله عنه


	73 - القاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن سيار (أبو محمد الأندلسى القرطبى)
	74 - موسى بن إسحاق بن موسى الأنصارى (القاضى أبوبكر الخطمى)
	75 - كنيز
	76 - نوح بن منصور بن مرداس (أبو مسلم السلمى)
	77 - أبو الفضل البتانى
	آخر الطبقة الثانية

	الفهارس
	فهرس التراجم
	فهرس الأعلام
	فهرس القبائل والأمم والفرق
	فهرس الأماكن والبلدان والمياه
	فهرس الأيام والوقائع والحروب
	فهرس الكتب
	فهرس الآيات القرآنية
	فهرس الأحاديث النبوية
	الأحاديث غير قولية

	فهرس الأمثال
	فهرس القوافي وأنصاف الأبيات
	فهرس مسائل العلوم والفنون
	فهرس المراجع

	تصويبات واستدراكات

	الجزء الثالث
	بيان
	الطبقة الثالثة : فيمن توفى بين الثلاثمائة والأربعمائة (73 - 246)
	73 - أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس ، أبو بكر الإسماعيلى
	قول الراوى : من السنة كذا

	74 - أحمد بن إبراهيم بن نومردا ، أبو بكر
	75 - أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبدالرحمن بن نوح النيسابورى
	ومن الفوائد عنه

	76 - أحمد بن  بشر بن عامر العامرى
	فوائد ومسائل عن القاضى أبى حامد

	77 - أحمد بن الحسين بن أحمد ، أبو نصر الفقيه
	78 - أحمد بن حمزة بن على بن الحسين السلمى
	79 - أحمد بن الخضر بن أحمد الأنمارى
	80 - أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر ، ابو عبدالرحمن النسائى
	81 - أحمد بن عبدالله بن محمد بن إسماعيل ، أبو الحسين الطرائفى
	82 - أحمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن بشر بن معقل بن حسان ابن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن معقل ، أبو محمد المزنى المعقلى الهروى
	83 - أحمد بن على بن أحمد بن محمد بن الفرج بن لال ، ابوبكر الهمذانى
	84 - أحمد بن على بن طاهرالجوبقى
	85 - أحمد بن عمر بن سريج القاضى ، أبو العباس ، البغدادى
	ذكر نخب وفوائد عن أبى العباس
	تسمية الحاكم الشهود
	فرع مستغرب ضمن فرع عن أبى العباس
	فرع اختلف فيه على أبى العباس
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	520 - عمر بن إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم بن محمد بن بجاد بن موسى بن سعد ابن أبي وقاص صاحب رسول الله
	521 - عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه بن سدوس بن علي بن عبد الله ابن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الحافظ أبو حازم العبدوي الأعرج النيسابوري
	522 - عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن يوسف بن محمد بن عسيى بن محمد ابن علي بن محمد بن إبراهيم الفاشاني المروزي الشيخ الإمام أبو طاهر 
	523 - عمر بن عبد الملك بن عمر بن خلف بن عبد العزيز الرزاز أبو القاسم الزاهد 
	524 - تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري
	525 - عمر بن محمد بن الحسين أبو المعالي
	526 -  غانم بن عبد الواحد بن عبد الرحيم أبو سكر الأصبهاني 
	527 - الفضل بن أحمد بن محمد بن يوسف بن عمر بن علي بن رامغان بن علي ابن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري المعروف بالبصري
	الفضل بن محمد بن الحسين أبو بشر بن أبي عبد الله الجرجاني 
	528 - الفضل بن محمد بن علي الشيخ الزاهد أبو علي الفارمذي
	529 - فضل الله بن أحمد بن محمد الميهني
	530 - الفضيل بن يحيى بن الفضيل أبو عاصم الفضيلي الهروي الفقيه 
	531 - القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن عبد الواحد بن جعفر ابن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القاضي أبو عمر الهاشمي البصري 
	532 - المبارك بن محمد بن عبيد الله أبو الحسين بن السوادي الواسطي الفقيه 
	533 - المحسن بن عيسى بن شهفيروز أبو طالب البغدادي
	534 - محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد ابن عكرمة بن أنس بن مالك الأنصاري الطبري الإمام العلم أحد أئمة أصحاب الوجوه هو أبو حاتم القزويني
	ومن الرواية عنه
	ومن الغرائب عنه 
	ذكر إبراهيم عليه السلام في الصلاة في التشهد

	535 - محمود بن سبكتكين السلطان الكبير
	شرح مبدأ حاله 
	ومن مناقب السلطان محمود
	شرح حال فتوحات يمين الدولة وغزواته باختصار 

	536 - محمود بن القاسم بن القاضي أبي منصور محمد بن محمد ابن عبد الله بن محمد الأزدي المهلبي القاضي أبو عامر الأزدي الهروي 
	537 - المرزبان بن خسر فيروز أبو الغنائم الوزير الملقب تاج الملك
	538 - مسدد بن محمد بن علكان
	539 - مظفر بن عبد الملك بن عبد الله الجويني الشيخ أبو القاسم بن إمام الحرمين
	540 - معمر بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبان أبو منصور اللنباني الأصبهاني 
	541 - المفضل بن أبي سعد إسماعيل بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الإمام ابن الإمام ابن الإمام أبو معمر الجرجاني
	542 -  مكي بن عبد السلام بن الحسين بن القاسم بن محمد أبو القاسم الرميلي الحافظ 
	543 - منصور بن عمر بن علي البغدادي الشيخ أبو القاسم الكرخي
	544 - منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد ابن عبد الجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد الله التميمي
	شرح ابتداء حاله وانتهاء حده في اشتغاله
	ذكر ابتداء ذلك وما كان من مقدمات هذه النتيجة التي تمت هنالك
	ومن ثناء الأئمة على الشيخ أبي المظفر
	ومن المسائل والفوائد عن أبي المظفر ومستحسن كلامه 

	544 - منصور بن القاضي أبي منصور محمد بن محمد الأزدي الهروي أبو أحمد 
	545 - مهدي بن علي الإسفرايني القاضي أبو عبد الله
	546 - ميمون بن سهل بن علي الواسطي أبو نجيب
	547 - ناصر بن أحمد بن محمد بن العباس أبو نصر الطوسي
	548 - ناصر بن إسماعيل
	549 - ناصر بن الحسين بن محمد بن علي بن القاسم بن عمر بن يحيى بن محمد ابن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
	550 - نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود المقدسي الفقيه أبو الفتح المعروف قديما بابن أبي حافظ والمشهور الآن بالشيخ أبي نصر 
	551 - نصر بن بشر بن علي العراقي أبو القاسم
	552 - نصر بن ناصر بن الحسين العمري
	553 - هبة الله بن القاضي أبي عمر محمد بن الحسين البسطامي
	554 - هياج بن عبيد بن الحسين
	555 - الهيثم بن أحمد بن محمد بن مسلمة أبو الفرج القرشي
	556 - يحيى بن علي بن الطيب العجلي
	557 - يحيى بن علي بن محمد الحمدوني الكشميهني
	558 - يعقوب بن سليمان بن داود أبو يوسف الإسفرايني
	559 - يوسف بن أحمد بن كج القاضي الإمام أحد أركان المذهب أبو القاسم الدينوري 
	ومن المسائل والفوائد عنه

	560 - يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن التفكري الزنجاني
	يوسف بن علي بن محمد بن الحسين الزنجاني الشيخ أبو القاسم
	561 - يوسف بن محمد الشيه أبو يعقوب الأبيوردي
	ومن الفوائد عنه

	أبو بكر الصيدلاني 
	562 - أبو الحسن العبادي صاحب الرقم
	563 - أبو سعد بن أحمد بن أبى يوسف الهروى
	ومن فوائد كتابه الإشراف
	ومن غرائب أبي سعد
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	637 - محمد بن طرخان بن يلتكين بن بجكم التركي أبو بكر الشيخ الفقيه الزاهد الورع
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	642 - محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن يحيى بن أسد ابن نصر الشيرازي المعروف بابن فوران 
	643 - محمد بن عبد الله بن محمد بن عموية أبو جعفر السهروردي
	644 - محمد بن عبد الله بن أبي صالح البسطامي أبو علي المعروف بإمام بغداد 
	645 - محمد عبد الله بن أبي الحسن أبو جعفر الصائغي المروزي المعروف بالسديد
	646 - محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الإمام أبو الفتح البنجديهي الحمدويني المروزي الفقيه
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	653 - محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح المعروف بالشهرستاني 
	654 - محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن بن الحسين القزويني أبو الإمام الرافعي 
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	658 - محمد بن عبد الملك بن عبد الحميد أبو عبد الله بن أبي الحسن الفارقي الشيخ الصالح العارف
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	660 - محمد بن عبد الملك بن محمد الجوسقاني أبو حامد الإسفرايني
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	666 - محمد بن علي بن عبد الله بن أحمد بن حمدان أبو سعيد الجاواني الحلوي العراقي 
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	673 - محمد بن علي بن محمد بن يحيى بن علي بن عبد العزيز بن علي 
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	675 - محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد بن أبي عيسى الحافظ أبو موسى المديني الأصبهاني
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	677 - محمد بن عمر بن محمد بن محمد أبو عبد الله الشاشي
	678 - محمد بن عمر بن يوسف بن محمد الأرموي القاضي أبو الفضل
	679 - محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي العباس أبو عبد الله الفراوي ثم النيسابوري
	ومن الفوائد والمسائل عنه

	680 - محمد بن الفضل بن محمد بن المعتمد الشيخ الإمام أبو الفتوح الإسفرايني
	681 - محمد بن الفضل بن علي المارشكي الإمام أبو الفتح
	682 - محمد بن القاسم بن المظفر بن علي الشهرزوري الموصلي أبو بكر 
	683 - محمد بن قنان بن حامد بن الطيب أبو الفضل الأنباري 
	684 - محمد بن المبارك بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو الحسن ابن أبي البقاء ابن الخل البغدادي
	685 - محمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن الرسولي أبو السعادات
	686 - محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن عبد الله بن علي بن محمود ابن هبة الله ابن أله
	687 - محمد بن محمد بن الحسن بن الحسين بن حنكويه بن مردويه ابن هندويه الفارسي أبو عبد الله بن أبي نصر 
	688 - محمد بن محمد بن طاهر بن سعيد بن الشيخ فضل الله الميهني أبو المكارم
	689 - محمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى أبو هاشم الساوي قاضي مدينة ساوة 
	690 - محمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن المظفر بن علي 
	691 - محمد بن محمد بن عبد الله بن أبي سهل بن أبي طلحة المروزي الحافظ أبو طاهر السنجي المؤذن الخطيب 
	692 - محمد بن محمد بن علي بن محمد الهمذاني أبو الفتوح الطائي
	693 - محمد بن محمد بن علي الخزيمي بالخاء المعجمة المضمومة والزاي منسوب إلى ابن خزيمة لكونه من ذريته الفراوي أبو الفتح الواعظ
	694 - محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الإمام الجليل أبو حامد الغزالي
	مبدأ طلب حجة الإسلام العلم 
	ومن كلام أهل عصره فيه 
	ذكر كلام عبد الغافر الفارسي 

	ذكر بقايا من ترجمته رضي الله عنه
	ومن الرواية عن حجة الإسلام سقى الله عهده 
	ذكر عدد مصنفاته 
	ذكر المنام الذي أبصره الإمام عامر الساوي بمكة 
	التنزيه
	القدرة
	العلم
	الإرادة
	السمع والبصر
	الكلام
	الأفعال
	معنى الكلمة الثانية وهي شهادة الرسول

	ذكر كلام الطاعنين على هذا الإمام ورده ونقض عرى باطله وهده 
	ذكر منام أبي الحسن المعروف بابن حرزهم 
	رسالة الإمام حجة الإسلام رضي الله عنه التي كتبها إلى بعض أهل عصره 
	ومن الفتاوى عن حجة الإسلام
	مسألة
	مسألة
	مسألة
	مسألة

	ومن غرائب المسائل عن حجة الإسلام 
	صلاة في جماعة بلا خشوع وفي انفراد بخشوع
	السنة بعد صلاة الجمعة

	وهذا فصل جمعت فيه جميع ما في كتاب الإحياء من الأحاديث التي لم أجد لها إسنادا
	من كتاب العلم
	الباب السابع في العقل
	قواعد العقائد
	كتاب أسرار الطهارة
	كتاب أسرار الصلاة
	أحاديث صلوات يوم الجمعة وليلتها 
	كتاب أسرار الزكاة
	كتاب أسرار الصيام
	كتاب أسرار الحج
	كتاب آداب تلاوة القرآن
	كتاب الأذكار والدعوات
	كتاب الأوراد
	كتاب آداب الأكل
	كتاب آداب النكاح
	كتاب آداب الكسب والمعاش
	كتاب الحلال والحرام
	كتاب آداب الصحبة
	كتاب العزلة
	كتاب آداب السفر
	كتاب السماع والوجد
	كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
	كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة
	كتاب شرح عجائب القلب
	كتاب رياضة النفس
	كتاب كسر الشهوتين
	كتاب آفات اللسان
	كتاب ذم الغضب والحقد
	كتاب ذم الدنيا
	كتاب ذم المال والبخل
	كتاب ذم الجاه والرياء
	كتاب ذم الكبر والعجب
	كتاب ذم الغرور
	كتاب التوبة
	كتاب الصبر والشكر
	كتاب الرجاء والخوف
	كتاب الفقر والزهد
	كتاب التوحيد والتوكل
	كتاب المحبة والشوق والرضا
	كتاب النية والإخلاص والصدق
	كتاب المحاسبة والمراقبة
	كتاب التفكر
	كتاب ذكر الموت


	695 - محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو عبد الله المديني
	696 - محمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو منصور الفقيه البروي الطوسي
	697 - محمد بن محمد بن محمد بن الحسين أبو ثعلب الواسطي القاضي 
	698 - محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر السهلكي 
	699 - محمد ين محمد بن يوسف بن محمد بن الخليل أبو نصر الفاشاني المروزي 
	700 - محمد بن محمد بن أبي القاسم بن أبي الفوارس البراني البخاري المعروف بالنجيب أخو الحليمي 
	701 - محمد بن محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف أبو الفرج ابن الشيخ أبي حاتم القزويني الأنصاري
	702 - محمد بن محمود بن محمد بن علي بن شجاع أبو نصر الشجاعي السرخسي السره مرد
	703 - محمد بن محمود بن علي أبو الرضى الطرازي
	704 - محمد بن محمود بن محمد الشيخ العلامة الإمام شهاب الدين الطوسي أبو الفتح 
	ومن شعره وملح كلامه ومليح فتاويه 

	705 - محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق بن محمد أبو الحسن الزعفراني البغدادي الجلاب
	706 - محمد بن منجح بن عبد الله الفقيه أبو شجاع الصوفي الواعظ 
	707 - محمد بن المنتصر بن حفص بن أحمد بن حفص المتولى النوقانى


	الفهارس
	فهرس التراجم
	فهرس الأعلام
	فهرس القبائل والأمم والفرق
	فهرس الأماكن والبلدان والمياه
	فهرس الأيام والوقائع والحروب
	فهرس الكتب
	فهرس الآيات القرآنية
	فهرس الأحاديث النبوية
	فهرس القوافي وأنصاف الأبيات
	فهرس مسائل العلوم والفنون
	فهرس المراجع

	تصويبات واستدراكات

	الجزء السابع
	بقية الطبقة الخامسة فيمن توفي بين الخمسمائة والستمائة (708 - 1040) 
	708 - محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد ابن عبد الجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد الله بن عبد المجيد الإمام الكبير أبو بكر بن الإمام أبي المظفر بن الإمام أبي منصور بن السمعاني
	ومن الفوائد والمسائل عن تاج الإسلام أبي بكر 

	709 - محمد بن مكي بن الحسن الفامي أبو بكر البابشامي يعرف بابن دوست
	710 - محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن عثمان بن حازم الحافظ أبو بكر الحازمي الهمذاني
	711 - محمد بن الموفق بن سعيد بن علي بن الحسن بن عبد الله الخبوشاني الفقيه الصوفي
	ومن ورع الخبوشاني 

	712 - محمد بن ناصر بن أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي عياض أبو نصر السرخسي العياضي الفقيه الواعظ 
	713 - محمد بن نصر بن منصور أبو سعد الهروي القاضي
	714 - محمد بن هبة الله بن عبد الله الشيخ سديد الدين السلماسي
	715 - محمد بن هبة الله بن مكي الحموي الإمام تاج الدين
	716 - محمد بن يحيى بن منصور الإمام المعظم الشهيد أبو سعيد النيسابوري تلميذ الغزالي 
	ومن الفوائد عنه

	717 - محمد بن أبي بكر بن محمد بن عبد الله الطيان المروزي الرمادي أبو عبد الله
	718 - محمد بن أبي علي بن أبي نصر بن أبي سعيد الشيخ فخر الدين النوقاني
	719 - محمد بن أبي سعيد بن محمد السعدي الإمام أبو المظفر الخواري
	720 - محمد بن أبي القاسم بن عبيد الغولقاني المروزي من قرية غولقان
	محمد الماخواني 
	721 - إبراهيم بن أحمد بن محمد بن علي بن عطاء المروروذي الإمام أبو إسحاق
	722 - إبراهيم بن الحسن بن طاهر أبو طاهر الحموي المعروف بالحصني 
	723 - إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن علي بن محفوظ بن منصور ابن معاذ بن يحيى
	724 - إبراهيم بن علي بن الحسين بن علي الطبري
	725 - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن مهران الجزري أبو طاهر
	726 - إبراهيم بن محمد بن نبهان بن محرز أبو إسحاق الغنوي الرقي الصوفي
	727 - إيراهيم بن المطهر أبو طاهر الشباك الجرجاني 
	728 - إبراهيم بن منصور بن مسلم أبو إسحاق العراقي الفقيه المصري 
	ومن الفوائد عن أبي إسحاق 

	729 - إدريس بن حمزة بن علي الشامي الرملي أبو الحسن
	730 - أسعد بن أحمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف أبو الغنائم البامنجي الخطيب
	731 - أسعد بن محمد بن أحمد بن أبي سعد بن علي أبو سعد الثابتي 
	732 - أسعد بن محمد بن أبي نصر أبو الفتح الميهني 
	733 - إسماعيل بن أحمد بن الحسين الخسروجردي شيخ القضاة أبو علي
	734 - إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك بن علي بن عبد الصمد النيسابوري أبو سعد بن أبي صالح المؤذن 
	735 - إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث السمرقندي الحافظ المسند أبو القاسم بن السمرقندي
	736 - إسماعيل بن عبد الملك بن علي أبو القاسم الحاكمى
	737 - إسماعيل بن عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد البوشنجي الإمام أبو سعيد بن أبي القاسم
	738 - إسماعيل بن عمرو بن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر ابن محمد البحيري النيسابوري أبو سعيد بن أبي عبد الرحمن 
	739 - إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم أبو الفضل الجنزوي أصلا الدمشقي مولدا ودارا الفقيه الشروطي الفرضي ويقال فيه أيضا الجنزي
	740 - إسماعيل بن علي بن عبيد الموصلي أبو الفداء الواعظ الشافعي
	741 - بدر بن أحمد أبو النجم الإستراباذي 
	742 - جعفر بن ابي طالب أحمد بن محمد بن عبد الله بن عوانة أبو الفخر القايني
	743 - الجنيد بن محمد بن علي القايني الشيخ أبو القاسم بن أبي منصور الفقيه الصوفي
	744 - الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون القاضي أبو علي الفارقي
	ومن المسائل عن القاضي أبي علي الفارقي

	745 - الحسن بن أحمد بن عبد الله أبو علي الواسطي
	746 - الحسن بن سعد بن الحسن الخونجي أبو المحاسن
	747 - الحسن بن سعيد بن أحمد بن عمرو بن المأمون ابن عمرو بن المأمون بن المؤمل 
	748 - الحسن بن سعيد بن عبد الله بن بندار أبو علي الديار بكري الشاتاني
	749 - الحسن بن سلمان بن عبد الله بن الفتى النهرواني أبو علي الأصبهاني
	750 - الحسن بن صافي بن عبد الله أبو نزار الملقب بملك النجاة
	751 - الحسن بن العباس بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن محمد ابن الحسن بن علي بن رستم أبو عبد الله الرستمي
	752 - الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن عمار الموصلي الشيخ أبو البركات شيخ ابن صلاح
	753 - الحسن بن علي بن القاسم الشهرزوري أبو علي القاضي 
	754 - الحسن بن علي بن محمد المتولي النيسابوري
	755 - الحسن بن الفضل بن الحسن بن الفضل بن الحسن بن علي الأدمي أبو علي
	756 - الحسن بن محمد بن الحسن بن أحمد بن يحيى بن وثاب الوركاني من وركان بفتح الواو وسكون الراء بعدها كاف وفي آخرها النون الشيخ فخر الدين أبو المعالي
	757 - الحسن بن مسعود الفراء أبو علي البغوي أخو محي السنة 
	758 - الحسن بن منصور بن عبد الجبار السمعاني الإمام أبو محمد بن الإمام أبي المظفر 
	759 - الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الشافعي الشيخ الصالح أبو محمد بن أبي الحسين والد حافظ الإسلام ابن عساكر
	760 - الحسن بن هبة الله بن يحيى بن الحسن بن أحمد البوقي من أهل واسط
	761 - الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن محموية أبو علي 
	762 - الحسين بن أحمد بن علي بن الحسين بن فطيمة أبو عبد الله البيهقي
	763 - الحسين بن أحمد أبو عبد الله بن الشقاق البغدادي الفرضي 
	764 - الحسين بن الحسن أبو عبد الله الشهرستاني
	765 - الحسين بن حمد بن محمد بن عمرويه العمروي من أهل أصبهان 
	766 - الحسين بن علي بن القاسم بن المظفر بن علي بن الشهرزوري أبو عبد الله 
	767 - الحسين بن مسعود الفراء الشيخ أبو محمد البغوي
	ومن غرائب الفرع عن البغوي 

	768 - الحسين بن نصر بن عبيد الله بن محمد بن علان بن عمران النهاوندي أبو عبد الله بن أبي الفتح
	769 - الحسين بن نصر بن محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن القاسم ابن خميس بن عامر الجهني الكعبي
	770 - حمد بن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو القاسم ابن الإمام الكبير أبي المحاسن صاحب البحر الروياني
	771 - الخضر بن ثروان بن أحمد بن أبي عبد الله الثعلبي أبو العباس الضرير 
	772 - الخضر بن شبل بن عبد الفقيه أبو البركات الحارثي الدمشقي 
	773 - الخضر بن نصر بن عقيل أبو العباس الإربلي
	774 - خلف بن أحمد
	775 - ذاكر بن أبي بكر بن أبي أحمد السنجي الغرابيلي أبو أحمد 
	776 - رستم بن سعد بن سلمك الخواري
	777 - زيد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن ميمون بن عبد الله بن عبد الحميد ابن أيوب اليماني الفايشي
	778 - زيد بن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم اليفاعي
	779 - زيد بن عبد الله بن حسان بن محمد بن زيد بن عمرو
	780 - زيد بن نصر بن تميم الحموي 
	781 - سالم بن عبد الله بن محمد بن سالم الفقيه
	782 - سالم بن عبد السلام بن علوان بن عبدون أبو المرجا الصوفي المعروف بالبوازيجي
	783 - سالم بن محمد بن أحمد بن علي الموصلي أبو المرجا 
	784 - سالم بن مهدي بن قحطان بن حمير بن حوشب الأخضري الفقيه 
	785 - سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد أبو الحسن الأنصاري المغربي الأندلسي المحدث 
	786 - سعد بن محمد بن محمود بن محمد بن أحمد أبو الفضائل المشاط 
	787 - سعد بن محمد بن سعد بن صيفي الشيخ شهاب الدين أبو الفوارس التميمي الشاعر المشهور
	788 - سعيد بن عبد الله بن القاسم بن المظفر الشهرزوري أبو الرضا 
	789 - سعيد بن محمد بن عمر بن منصور الإمام أبو منصور ابن الرزاز 
	790 - سعيد بن هبة الله بن محمد بن الحسين . . . .
	791 - سلطان بن إبراهيم بن المسلم أبو الفتح المقدسي
	792 - سليمان بن محمد بن حسين بن محمد أبو سعد البلدي القصاري المعروف بالكافي الكرخي
	793 - سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد بن إسماعيل ابن إسحاق بن يزيد بن زياد بن ميمون بن مهران الشيخ المتكلم أبو القاسم الأنصاري
	ومن الفوائد عنه 

	794 - سلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي الضرير 
	795 - سهل بن عبد الرحمن بن أحمد بن سهل بن محمد بن محمد ابن عبد الله بن محمد بن حمدان بن محمد السراج أبو القاسم بن أبي نصر بن أبي بكر
	796 - سهل بن محمود بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن محمود بن الفضل البراني أبو المعالي بن أبي سهل
	797 - شافع بن عبد الرشيد بن القاسم أبو عبد الله الجيلي 
	798 - الشافعي بن أبي القاسم إسماعيل بن أحمد ابن عبد العزيز السياري الصيدلاني
	799 - شبيب بن الحسين بن عبيد الله بن الحسين بن شباب القاضي أبو المظفر البروجردى
	800 - شريح بن عبد الكريم بن الشيخ أبي العباس أحمد الروياني القاضي الإمام أبو نصر 
	801 - شرفشاه بن ملكداد
	802 - شهردار بن شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسره ابن خشد كان بن رينويه بن خسره بن ورداد بن ديلم بن الدياس بن لشكري ابن داجي بن كبوس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن صاحب رسول الله الضحاك بن فيروز الديلمي أبو منصور بن المحدث المؤرخ أبي شجاع الهمذاني
	803 - شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسره الحافظ أبو شجاع الديلمي 
	804 - صالح بن الحسين بن محمد بن دوذين أبو منصور البروجردي
	805 - صدقة بن الحسين بن أحمد بن محمد بن وزير أبو حسن الواعظ 
	806 - الضحاك بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبد القاهر أبو المعالي الشيباني بن الكيال
	807 - طاهر بن سعيد بن فضل الله بن أبي الخير أبو الفتح بن أبي طاهر بن أبي سعيد الميهني الصوفي
	808 - طاهر بن محمد بن طاهر بن سعيد البروجردي أبو المظفر القاضي  
	809 - طاهر بن مهدي بن طاهر بن علي بن نصر أبو مضر الطبري 
	810 - طاهر بن يحيى بن أبي الخير العمراني الفقيه ابن صاحب البيان 
	811 - طلحة بن الحسين بن محمد بن الحسين بن طلحة أبو محمد الإسفرايني . .
	812 عامر بن دعش بن حصن بن دعش أبو محمد الأنصاري 
	813 - عبد الله بن أحمد بن الحسن بن طاهر . . .
	814 - عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القادر بن هشام الخطيب أبو الفضل بن أبي نصر الطوسي ثم البغدادي
	815 - عبد الله بن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله الهمداني 
	816 - عبد الله بن أسعد بن علي بن مهذب الدين . . .
	817 - عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي الإمام أبو محمد النحوي اللغوي
	818 - عبد الله بن حيدر بن أبي القاسم القزويني أبو القاسم 
	819 - عبد الله بن الخضر بن الحسين الفقيه أبو البركات بن الشيرجي الموصلي
	820 - عبد الله بن رفاعة بن غدير بن علي بن أبي عمر الذيال بن ثابت بن نعيم أبو محمد السعدي القاضي المصري
	821 - عبد الله بن عبد الرزاق بن حسن بن زاهر
	822 - عبد الله بن علي بن سعيد أبو محمد القصري الفقيه
	823 - عبد الله بن عمر بن محمد بن الحسين بن علي أبو القاسم بن الظريف 
	824 - عبد الله بن القاسم بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري أبو القاسم 
	825 - عبد الله بن القاسم بن مظفر بن علي الشهرزوري أبو محمد المرتضى
	826 - عبد الله بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الفقيه أبو محمد بن فخر الإسلام الشاشي
	827 - عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن المعلم أبو القاسم العكبري الأديب
	828 - عبد الله بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الفقيه أبو المظفر بن عساكر 
	829 - عبد الله بن محمد بن علي بن الحسن بن علي الميانجي أبو المعالي بن أبي بكر
	830 - عبد الله بن محمد بن علي بن أبي عقامة أبو الفتوح القاضي
	831 - عبد الله بن محمد بن غالب أبو محمد الجيلي
	832 - عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله أبو الفتح البيضاوي
	833 - عبد الله بن محمد بن المظفر بن علي أبو محمد بن أبي بكر المتولي الهاجري البغوي
	834 - عبد الله بن محمد بن هبة الله بن علي بن المطهر بن أبي عصرون ابن أبي السري
	ذكر فوائد ومسائل عن ابن أبي عصرون 
	835 - عبد الله بن محمد بن أبي سالم القريضي الفقيه
	836 - عبد الله بن ميمون بن عبد الله القاضي أبو محمد المالكاني الكوفني
	837 - عبد الله بن نصر بن عبد العزيز المرندي أبو محمد الخطيب
	838 - عبد الله بن يحيى بن محمد بن بهلول الأندلسي أبو محمد السرقسطي
	839 - عبد الله بن يحيى بن أبي الهيثم بن عبد السميع الصعبي 
	840 - عبد الله بن يزيد بن عبد الله اللعفي الحرازي
	841 - عبد الله بن يزيد القسيمي المعروف بالميتمي الفقيه
	842 - عبد الله بن يوسف بن عبد القادر أبو المظفر 
	843 - عبد الله بن أبي الفتوح بن عمران الإمام أبو حامد القزويني
	844 - عبد الباقي بن محمد بن عبد الواحد الغزالي الفقيه أبو منصور 
	845 - عبد الجبار بن عبد الجبار بن محمد بن ثابت بن أحمد أبو أحمد الثابتي الخرقي 
	846 - عبد الجبار بن محمد بن أحمد الخواري
	847 - عبد الجليل بن عبد الجبار بن بيل . . . 
	848 - عبد الجليل بن أبي بكر الطبري أبو سعد
	849 - عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد بن سهل بن محمد بن محمد بن عبد الله ابن محمد بن حمدان
	850 - عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن نصير البروجردي القاضي أبو سعد
	851 - عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد الرحمن أبو بكر بن الإمام أبي عثمان الصابوني
	852 - عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن طاهر بن محمد أبو طالب بن العجمي الحلبي
	853 - عبد الرحمن بن الحسين بن علي الطبري أبو محمد ابن صاحب العدة الإمام أبي عبد الله
	854 - عبد الرحمن بن خداش بن عبد الصمد المعروف بالقاضي الخداشي
	855 - عبد الرحمن بن خير بن محمد بن حريز أبو القاسم الرعيني المعلم الأشعري المعروف بابن العمورة 
	856 - عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحسين بن محمد بن الحسين ابن عمر بن حفص بن زيد الليثي الشيخ أبو محمد النيهي
	857 - عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الحصيري أبو سعد
	858 - عبد الرحمن بن عبد الجبار بن عثمان بن منصور بن عثمان المعدل الهروي أبو نصر الفامي 
	859 - عبد الرحمن بن عبد الصمد بن أحمد بن علي النيسابوري أبو القاسم الأكاف السختني 
	860 - عبد الرحمن بن علي بن أبي العباس بن علي بن الحسين بن الموفق النعيمي الموقفي المعروف بالبارباباذي
	861 - عبد الرحمن بن علي بن المسلم بن الحسين الفقيه أبو محمد اللخمي الدمشقي الخرقي السلمي
	862 - عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن منصور بن جبريل الخطيبي الفقيه أبو نصر الخرجردى 
	863 - عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله مصغر بن أبي سعيد كمال الدين أبو البركات ابن الأنباري النحوي
	864 - عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى أبو القاسم بن أبي سعد الفارسي ثم السرخسي
	865 - عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبو الفتوح السلمويي اللباد
	866 - عبد الرحمن بن محمد بن محمود بن الحسن القزويني أبو حامد بن أبي الفرج بن الشيخ أبي حاتم الأنصاري
	867 - عبد الرحمن بن هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري أبو خلف بن أبي سعد النيسابوري
	868 - عبد الرحيم بن رستم أبو الفضائل الزنجاني 
	869 - عبد الرحيم بن عبد القاهر بن عبد الله بن عموية السهروردي
	870 - عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوزان الأستاذ أبو نصر بن الأستاذ أبي القاسم القشيري
	 ومن الفوائد عنه

	871 - عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن احمد بن المفرج بن أحمد القاضي الفاضل محي الدين أبو علي بن القاضي الأشرف اللخمي البيساني العسقلاني مولد المصري
	872 - عبد الرزاق بن عبد الله بن علي بن إسحاق الطوسي أبو المعالي وقيل أبو المحاسن المعروف بالشهاب الوزير وزير السلطان سنجر 
	873 - عبد الرزاق بن محمد الماخواني
	874 - عبد السلام بن الفضل أبو القاسم الجيلي
	875 - عبد السلام بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد أبو شجاع الخطيب
	876 - عبدالسلام بن محمد الشيخ ظهير الدين الفارسي
	877 - عبد الصمد بن الحسين بن عبد الغفار الكلاهيني الزنجاني أبو المظفر بن أبي عبد الله الصوفي الملقب بالبديع
	878 - عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن الحسين الشيخ أبو الفضل الأشنهي 
	879 - عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الحافظ أبو الحسن الفارسي ثم النيسابوري
	880 - عبد الغافر السروستاني 
	881 - عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه
	883 - عبد الكريم بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي البياري الأزناوي أبو الفضل
	884 - عبد الكريم بن شريح بن عبد الكريم بن أحمد بن محمد الروياني أبو معمر الطبري
	885 - عبد الكريم بن عبد الرزاق بن عبد الكريم بن عبد الواحد ابن محمد بن عبد الرحمن بن سليمان الحسناباذي
	886 - عبد الكريم بن عبد الوهاب بن إسماعيل بن أحمد بن علي الجويني أبو المظفر
	887 - عبد الكريم بن علي بن أبي طالب الأستاذ أبو طالب الرازي تلميذ الغزالي
	888 - عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار الحافظ أبو سعد بن الإمام أبي بكر بن الإمام أبي المظفر ابن الإمام أبي منصور بن السمعاني
	889 - عبد الكريم بن محمد بن أبي منصور الرماني الدامغاني
	890 - عبد الكريم بن محمد بن أبي الفضل بن الحرستاني الفقيه أبو الفضائل الدمشقي أخو قاضي القضاة عبد ا الصمد
	891 - عبد اللطيف بن محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت ابن الحسن الخجندي
	892 - عبد المحسن بن عبد المنعم بن علي الكفرطابي ثم الشيرازي أبو محمد الفقيه الشافعي 
	893 - عبد الملك بن زيد بن ياسين بن زيد بن قايد بن جميل التغلبي أبو القاسم الدولعي 
	894 - عبد الملك بن سعد بن تميم بن أحمد بن عنبر التميمي أبو الفضل 
	895 - عبد الملك بن نصر الله بن جهبل أبو الحسين 
	896 - عبد الملك بن أبي نصر بن عمر أبو المعالي
	897 - عبد الملك بن محمد بن هبة الله بن سهل بن عمر بن محمد بن الحسين البسطامي
	898 - عبد الملك الطبري 
	899 - عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري الشيخ أبو المظفر بن الأستاذ أبي القاسم 
	900 - عبد الواحد بن أحمد بن عمر بن الوليد الداراني أبو سعد من أهل أصبهان
	901 - عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الإمام الجليل أبو المحاسن الروياني
	وهذه نحب وفوائد وغرائب عن الروياني 
	902 - عبد الواحد بن الحسن بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو الفتح الباقرحي 
	903 - عبد الواحد بن محمد بن عبد الجبار بن عبد الواحد الإمام أبو محمد المروزي التوثي
	904 - عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الواحد بن محمد الفارسي القاضي أبو محمد الفامي الشيرازي 
	905 - عبد الوهاب بن هبة الله بن عبد الله السيبي القاضي أبو الفرج 
	906 - عبيد الله بن عبد الكريم بن هوازن أبو الفتح بن الأستاذ أبي القاسم الصوفي القشيري النيسابوري
	907 - عتيق بن علي بن عمر أبو بكر البامنجي الهروي
	908 - عتيق بن محمد بن عبد الرزاق بن عبد الملك الماخواني
	909 - عثمان بن علي بن شراف بن أحمد
	910 - عثمان بن محمد بن أبي أحمد المصعبي
	911 - عثمان بن المسدد بن أحمد الدربندي أبوعمرو بن أبي القاسم
	912 - عسكر بن أسامة بن جامع بن مسلم أبو عبد الرحمن العدوي 
	913 - علي بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن محمويه أبو الحسن المقرىء الفقيه 
	914 - علي بن أحمد بن محمد بن عمر بن مسلم العلوي الحسيني الزيدي 
	915 - علي بن أحمد بن محمد أبو المكارم البخاري
	916 - علي بن حسكويه بن إبراهيم أبو الحسن المراغي الأديب
	917 - علي بن الحسن بن الحسن بن أحمد الكلابي أبو القاسم بن أبي الفضائل الكلابي الدمشقي
	918 - علي بن الحسن بن علي أبو الحسن الرميلي
	919 - علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الإمام الجليل حافظ الأمة أبو القاسم بن عساكر
	920 - علي بن الحسين بن عبد الله بن علي أبو القاسم الربعي المعروف بابن عريبة
	921 - علي بن سعادة أبو الحسن الجهني الموصلي السراج 
	922 - علي بن سليمان بن أحمد بن سليمان الأندلسي أبو الحسن المرادي القرطبي الشقوري الفرغليطي 
	923 - علي بن عبد الرحمن بن مبادر أبو الحسن الأزجي
	924 - علي بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن بابويه الحديثي أبو الحسن السمنجاني
	925 - علي بن عبد الرحمن بن أبي الوفاء أبو طالب الحيري
	926 - علي بن عثمان بن يوسف بن إبراهيم بن يوسف القاضي السعيد أبو الحسن القرشي المخزومي المصري
	927 - علي بن بن علي بن الحسن النيسابوري أبو تراب
	928 - علي بن علي بن هبة الله بن محمد بن علي بن البخاري أبو طالب بن أبي الحسن ابن أبي البركات 
	929 - علي بن القاسم بن المظفر بن علي بن الشهرزوري من أهل الموصل 
	930 - علي بن محمد بن حمويه بن محمد بن حمويه أبو الحسن بن أبي عبد الله الصوفي
	931 - علي بن محمد بن علي بن عاصم أبو الحسن الجويني الأديب 
	932 - علي بن محمد بن علي 
	ومن الفوائد عنه 

	933 - علي بن محمد بن عيسى بن المؤمل أبو الحسن بن كراز 
	934 - علي بن محمد بن يحيى بن علي بن عبد العزيز بن علي بن الحسين أبو الحسن بن أبي المعالي القاضي زكي الدين
	935 - علي بن المسلم بن محمد بن علي بن الفتح أبو الحسن السلمي الفقيه الفرضي جمال الإسلام
	ومن المسائل والفوائد عن جمال الإسلام 

	936 - علي ابن المطهر بن مكي بن مقلاص أبو الحسن الدينوري 
	937 - علي بن معصوم بن أبي ذر المغربي أبو الحسن
	938 - علي بن ناصر بن محمد بن أبي الفضل بن حفص النوقاني من أهل نوقان
	939 - علي بن هبة الله بن محمد بن علي بن البخاري أبو الحسن بن أبي البركات
	940 - علي بن أبي الحسن بن أبي هاشم بن محمد الآملي الطبري ثم الجرجاني المعروف بإلكيا
	941 - علي بن أبي المكارم بن فتيان أبو القاسم الدمشقي أحد أعيان الشافعية بمصر 
	942 - عمر بن أحمد بن الحسين الشاشي أبو حفص
	943 - عمر بن أحمد بن عمر . . .
	944 - عمر بن أحمد بن الليث الطالقاني أبو حفص
	945 - عمر بن أحمد بن منصور بن محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس الصفار أبو حفص بن أبي نصر بن أبي سعد بن أبي بكر
	946 - عمر بن أحمد بن أبي الحسن المرغيناني الإمام أبو محمد الفرغاني
	947 - عمر بن الحسين بن الحسن الإمام الجليل ضياء الدين أبو القاسم الرازي
	948 - عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاد الملك المظفر تقي الدين 
	949 - عمر بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله الخطيب الأرغياني المعروف بالأحدث 
	950 - عمر بن محمد بن الحسن بن عبد الله الهمذاني أبو حفص المعروف بالزاهد
	951 - عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نصر
	952 - عمر بن محمد بن علي بن أبي نصر أبو حفص السرخسي الشيرزي
	953 - عمر بن محمد بن عكرمة الجزري الشيخ أبو القاسم بن البزري 
	ومن الفتاوى والغرائب عن ابن البزري

	954 - عمر بن محمد بن محمد بن موسى الشاشي أبو حفص
	955 - عمر السلطان هو أبو سعد عمر بن علي بن سهل الدامغاني
	956 - عوض بن أحمد الإمام أبو خلف الشرواني
	957 - عيسى بن محمد بن عيسى الأمير ضياء الدين الهكاري الفقيه المحقق أبو محمد 
	958 - غانم بن الحسين أبو الغنائم الموشيلي
	959 - الفتح بن أحمد بن عبد الباقي أبو نصر 
	960 - الفرج بن عبيد الله بن أبي نعيم بن الحسن الخويي
	961 - الفضل أبو منصور الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين 
	962 - الفضل بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الزيادي آبو محمد
	963 - فضل الله بن محمد بن إبراهيم بن أحمد الدلغاطاني 
	964 - فضل الله بن محمد بن أبي الشريف أحمد بن محمد بن أحمد الساوي أبو محمد الواعظ سبط أبي طاهر محمد بن دوستوية بن محمد الواعظ المعروف بالقصار 
	965 - فضل الله بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحسن بن روح الخطيبي أبو محمد الدندانقاني
	966 - القاسم بن أحمد بن منصور بن القاسم الصفار أبو بكر
	967 - القاسم بن عبد الله بن القاسم بن المظفر بن علي بن الشهرزوري أبو أحمد بن أبي محمد بن أبي أحمد
	968 - القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري 
	ومن الفوائد المتعلقة بالمقامات

	969 - القاسم بن فيره بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيني الأندلسي الشيخ أبو القاسم الشاطبي المقرئ الضرير 
	970 - القاسم بن يحيى بن عبد الله بن القاسم بن الشهرزوري أبو الفضائل بن أبي طاهر من البيت المشهور بالرياسة والفضل
	971 - كتايب بن علي الفارقي أبو علي التاجر
	972 - مبادر بن الأجل أحمد بن عبد الرحمن بن مبادر بن عبد الله الأزجي
	973 - المبارك بن المبارك بن أحمد بن أبي يعلي الرفاء الفقيه أبو نصر المعروف بابن روما
	974 - المبارك بن المبارك بن المبارك أبو طالب الكرخي
	975
	976 - المبارك بن يحيى بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري المعروف بالقاضي ظهير الدين 
	977 - مبشر بن أحمد بن علي بن أحمد بن عمرو الرازي أبو الرشيد الحاسب
	978 - مثاور بن فزكوه أبو مقاتل الديلمي اليزدي يلقب عماد الدين
	979 مجلي بن جميع بضم الجيم بن نجا المخزومي قاضي القضاة أبو المعالي
	ومن المسائل عنه 
	980 - محمود بن أحمد بن عبد المنعم بن أحمد بن محمود بن ماشاده أبو منصور بن أبي نصر
	981 - محمود بن إسماعيل بن عمر بن علي الإدريسي الطريثيثي أبو القاسم 
	982 - محمود بن الحسن بن بندار بن محمد بن عبد الله الأصبهاني الطلحي أو نجيح
	983 - محمود بن علي بن أبي طالب بن عبد الله بن أبي الرجاء التميمي الأصبهاني أبو طالب
	984 - محمود بن المبارك بن علي بن المبارك بن الحسن ابن بقيرة بفتح الباء الواسطي
	985 - محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان أبو محمد العباسي مظهر الدين الخوارزمي
	ومن الفوائد وغرائب المسائل عن صاحب الكافي
	986 - محمود بن محمد بن عبد الواحد بن منصور بن أحمد بن علي بن محمد ابن أحمد بن ماشادة 
	987 - محمود بن المظفر بن عبد الملك بن أبي توبة المروزي الوزير الكبير أبو القاسم 
	988 - محمود بن يوسف بن الحسين التفليسي البرزندى أبو القاسم 
	989 - مروان بن علي بن سلامة بن مروان الطنزي 
	990 - مسعود بن أحمد بن محمد بن المظفر الخوافي أبو المعالي بن الإمام أبي المظفر 
	991 - مسعود بن أحمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف أبو الفتح البامنجي
	992 - مسعود بن علي
	993 - مسعود بن محمد بن مسعود الطريثيثي الشيخ الإمام أبو المعالي قطب الدين النيسابوري
	ومن فوائد

	994 - المظفر بن أردشير بن أبي منصور العبادي أبو منصور الواعظ
	995 - المظفر بن الحسين بن المظفر بن عبيد الله المفضلي أبو غانم 
	996 - مظفر بن القاسم بن المظفر بن علي الشهرزوري أبو منصور بن أبي أحمد
	997 - مكي بن علي بن الحسن العراقي الحربي أبو الحرم الضرير
	998 - ملكداد بن علي بن أبي عمرو والعمركي أبو بكر
	999 - منصور بن أحمد بن المفضل بن نصر بن عصام المنهاجي الإسفزاري أبو القاسم 
	1000 - منصور بن الحسن بن علي بن عادل بن يحيى بن البوازيجي
	1001 - منصور بن الحسن بن منصور الإمام أبو المكارم الزنجاني
	1002 - منصور بن علي بن إسماعيل بن المظفر المخزومي الطبري الصوفي الواعظ 
	1003 - منصور بن محمد بن سعيد بن مسعود بن عبد الله بن مسعود ابن أحمد بن محمد بن مسعود المسعودي أبو المظفر بن أبي الفضل 
	1004 - منصور بن محمد بن علي أبو المظفر الطالقاني
	1005 - منصور بن محمد بن محمد بن الطيب العلوي الفاطمي العمري الشيخ أبو القاسم 
	1006 - منصور بن محمد بن منصور بن عبد الله بن أحمد أبو المظفر الغازي المروزي الواعظ
	1007 - المؤتمن بن أحمد بن علي بن الحسن بن عبيد الله الساجي الحافظ أبو نصر الربعي الدير عاقولي ثم البغدادي
	1008 - موسى بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن سنان بن عطاء ابن عبد العزيز بن عطية بن ياسين بن عبد الوهاب بن سحنان بن عاصم القحطاني المغربي الأغماتي أبو هارون
	1009 - موسى بن حمود بن أحمد أبو عمران القاضي عز الدين الماكسيني قاضي ماكسين 
	ومن الفوائد عنه
	طريقة أخرى

	1010 - المهدي بن محمد بن إسماعيل بن المهدي أبو البركات العلوي
	1011 - المهدي بن هبة الله بن المهدي الخليلي أبو المحاسن 
	1012 - الموفق بن علي بن محمد بن ثابت بن أحمد الخرقي الثابتي الفقيه أبو محمد
	1013 - مودود بن محمد بن مسعود النيسابوري الفقيه الإمام 
	1014 - المؤمل بن مسرور بن أبي سهل بن مأمون الشاشي الشيخ الصالح أبو الرجاء الخمركي المأموني
	1015 - ناصر بن سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد أبو الفتح بن أبي القاسم الأنصاري النيسابوري
	1016 - نبا بن محمد بن محفوظ القرشي المعروف بابن الحوراني الشيخ أبو البيان 
	1017 - نصر بن نصر بن علي بن يونس العكبري أبو القاسم الواعظ
	1018 - نصر الله بن محمد بن عبد القوي الشيخ أبو الفتح المصيصي ثم اللاذقي ثم الدمشقي
	1019 - نصر الله بن منصور بن سهل الجنزي أبو الفتح الدويني
	1020 - واثق بن علي بن الفضل بن هبة الله
	1021 - هاشم بن علي بن إسحاق بن القاسم الأبيوردي أبو القاسم من أهل أبيورد 
	1022 - هبة الله بن أحمد بن عبد الله بن علي بن طاوس أبو محمد بن أبي البركات المقرىء 
	1023 - هبة الله بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الإمام صائن الدين بن عساكر وهو أخو الحافظ وكان الأكبر
	1024 - هبة الله بن سعد بن طاهر أبو الفوارس
	1025 - هبة الله بن سهل بن عمر بن القاضي أبي عمر البسطامي النيسابوري 
	1026 - هبة الله بن علي بن إبراهيم بن محمد
	1027 - هبة الله بن أبي نصر محمد بن هبة الله بن محمد البخاري
	1028 - هبة الله بن أبي المعالي معد بن عبد الكريم الفقيه أبو القاسم بن البوري القرشي الدمياطي
	1029 - هبة الله بن يحيى بن الحسن أبو جعفر بن البوقي الواسطي العطار 
	1030 - هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن ابن محمد بن عبد الملك القشيري  
	1031 - هبة الكريم بن خلف بن المبارك بن البطر أبو نصر المعروف بابن الحنبلي البغدادي البيع 
	1032 - يحيى بن سلامة بن الحسين بن محمد أبو الفضل الطنزي الخطيب الحصكفي الأديب الفقيه 
	1033 - يحيى بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري أبو طاهر القاضي تاج الدين
	1034 - يحيى بن علي بن الحسن الحلواني البزار أبو سعد
	1035 - يحيى بن علي بن عبد العزيز بن علي بن محمد بن الحسين القاضي أبو الفضل
	1036 - يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد أبو طاهر الضبي المحاملي البغدادي
	1037 - يحيى بن المفرج أبو الحسين اللخمي المقدسي
	1038 - يحيى بن أبي الخير بن سالم بن سعيد بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عمران العمراني اليماني الشيخ الجليل أبو الحسين 
	1039 - يعيش بن صدقة بن علي أبو القاسم الفراتي الضرير
	1040 - يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان الدويني الأصل التكريتي المولد
	ذكر ابتداء أمره قبل ملكه 
	ذكر يسير من أخباره بعد استقلاله بالسلطنة وموت العاضد
	ومن الكتب والمراسيم عنه 
	وهذه وقائع شتى
	ثم دخلت سنة خمس وستين وخمسمائة
	ثم دخلت سنة ست وستين وخمسمائة
	ثم دخلت سنة سبع وستين وخمسمائة
	ثم دخلت سنة ثمان وستين وخمسمائة
	ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسمائة 
	ثم دخلت سنة سبعين وخمسمائة 
	ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وخمسمائة 
	ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة 
	ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة 
	ودخلت سنة أربع وسبعين وخمسمائة
	ثم دخلت سنة خمس وسبعين وخمسمائة 
	ثم دخلت سنة ست وسبعين وخمسمائة
	ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخمسمائة
	ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وخمسمائة
	ثم دخلت سنة تسع وسبعين وخمسمائة


	الفهارس
	فهرس التراجم 
	فهرس الأعلام 
	فهرس القبائل والأمم والفرق 
	فهرس الأماكن والبلدان والمياه 
	فهرس الأيام والوقائع والحروب 
	فهرس الكتب 
	فهرس الآيات القرآنية 
	فهرس الأحاديث النبوية 
	فهرس الأمثال
	فهرس القوافي وأنصاف الأبيات 
	فهرس مسائل العلوم والفنون 
	فهرس المراجع 

	تصويبات واستدراكات 

	الجزء الثامن
	الطبقة السادسة فيمن توفى بين الستمائة والسبعمائة (1040 - 1290)
	1040 - أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن جعفر بن أحمد بن هشام الأموي علم الدين القمني 
	1041 - أحمد بن إبراهيم بن حيدرة القرشي القاهري الشيخ علم الدين
	1042 - أحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أحمد بن سابور أبو العباس الواسطي الشيخ عز الدين الفاروثي
	1043 - أحمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد الخطيب شرف الدين أبو العباس النابلسي المقدسي خطيب دمشق
	1044 - أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى البرمكي قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس الخويي
	1045 - أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان ابن عبد الله بن علوان بن رافع الحلبي الأسدي
	1046 - أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الحافظ أبو العباس محب الدين الطبري ثم المكي
	فوائد ومسائل عن الحافظ الطبري

	1047 - أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكندي الشيخ جلال الدين الدشناوي
	ومن الفوائد عنه

	1048 - أحمد بن عبد المنعم بن محمد بن أبي طالب الشعيري
	1049 - أحمد بن عبد الوهاب بن خلف بن محمود بن بدر العلامي البصري علاء الدين ابن بنت الأعز
	1050 - أحمد بن عيسى بن رضوان بن القليوبي
	1051 - أحمد بن عمر بن محمد الشيخ الإمام الزاهد الكبير نجم الدين الكبرى
	1052 - أحمد بن فرح بالفاء والحاء المهملة ابن أحمد الإشبيلي المحدث أبو العباس اللخمي
	1053 - أحمد بن المبارك بن نوفل الإمام تقي الدين أبو العباس النصيبيني الخرفي
	 1054 - أحمد بن كشاسب
	1055 - أحمد بن محسن
	1056 - أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي قاضي القضاة شمس الدين ابن شهاب الدين
	1057 - أحمد بن محمد بن عباس بن جعوان الفقيه شهاب الدين الدمشقي
	1058 - أحمد بن محمد الشيخ الصالح أبو العباس الملثم
	 1059 - أحمد بن محمود بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي الهيجاء ابن حمدان أبو العباس
	 1060 - أحمد بن موسى بن يونس بن محمد بن منعة الإربلي الموصلي
	1061 - أحمد بن عيسى بن عجيل اليمني
	1062 - أحمد بن يحيى بن هبة الله بن الحسن
	1063 - أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع الشيباني الشيخ موفق الدين أبو العباس الموصلي
	 1064 - محمد بن أحمد بن أبي سعد بن الإمام أبي الخطاب
	1065 - محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أحمد
	1066 - محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان
	1067 - محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل السهلي معين الدين الجاجرمي
	ومن المسائل عنه

	1068 - محمد بن إبراهيم الخطيب أبو عبد الله الغساني الحموي ويعرف بابن الجاموس
	1069 - محمد بن إسحاق الشيخ الزاهد صدر الدين القونوي
	 1070 - محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني
	1071 - محمد بن الحسين بن رزين بن موسى بن عيسى
	 فوائد عن قاضي القضاة ابن رزين

	1072 - محمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأنصاري
	  ومن الفوائد عنه

	1073 - محمد بن سام أبو المظفَّر الغزنوي
	1074 - محمد بن سعيد بن يحيى بن علي بن الحجاج بن محمد بن الدبيثي
	1075 - محمد بن سعيد بن ندى أبو بكر الطحان
	1076 - محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن الشيخ كمال الدين أبو سالم القرشي العدوي النصيبيني
	1077 - محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي القاسم بن صدقة
	1078 - محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني
	1079 - محمد بن عبد الله بن محمد السلمي شرف الدين ابن أبي الفضل المرسي
	 ومن الفوائد عن ابن أبي الفضل المرسي

	1080 - محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بختيار بن علي الهمامي أبو عبد الله
	1081 - محمد بن عبد الرحمن بن الأزدي أو الكِندي المصري
	1082 - محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد
	1083 - محمد بن عبد الكافي بن علي بن موسى القاضي شمس الدين الربعي الصقلي ثم الدمشقي
	1084 - محمد بن عبد الواحد بن أبي سعد المديني أبو عبد الله الواعظ
	1085 - محمد بن عثمان بن بنت أبي سعد القاهرِي الشيخ شرف الدين
	1086 - محمد بن علي بن علي بن المفضل الحلي مهذب الدين أبو طالب ابن الخيمي
	1087 - محمد بن علي بن الحسين الخلاطي الفقيه أبو الفضل القاضي
	1088 - محمد بن علوان بن مهاجر بن علي بن مهاجر الإمام شرف الدين أبو المظفَّر الموصلي
	1089 - محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الإمام فخر الدين الرازي ابن خطيب الري
	 ومن الفوائد عنه

	1090 - محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه بن محمد
	1091 - محمد بن عيسى بن أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد ابن أبي عبد الله القرشي العبدري أبو عيسى المروَروذي
	 1092 - محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الشيخ بدر الدين
	1093 - محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن
	1094 - محمد بن محمود بن عبد الله الجويني
	1095 - محمد بن محمود بن محمد بن عباد أبو عبد الله القاضي شمس الدين الأصبهاني
	 فصل يشتمل على عقيدة مختصرة من كلامه مع الإشارة فيها إلى الأدلة وهي

	 1096 - محمد بن معمر بن عبد الواحد بن رجاء القرشي العبشمي
	1097 - محمد بن ناماور بن عبد الملك القاضي أفضل الدين الخوَنجي
	1098 - محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن يحيى بن بندار بن مميل بفتح الميم ومعناه محمد القاضي شمس الدين أبو نصر بن الشيرازي
	1099 - محمد بن واثق بن علي بن الفضل بن هبة الله قاضي القضاة محيي الدين أبو عبد الله بن فضلان البغدادي
	1100 - محمد بن يحيى بن مظفر بن علي بن نعيم
	1101 - محمد بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك الشيخ عماد الدين بن يونس الإربلي
	 ومن المسائل والفوائد عنه
	 نكاح الجنية

	1102 - محمد بن أبي بكر بن علي الشيخ نجم الدين بن الخبَاز الموصلي
	1103 - محمد بن أبي بكر بن محمد الفارسي الشيخ شمس الدين الأيكي
	1104 - محمد بن أبي فراس
	1105 - محمد بن أبي الفرج بن معالي بن بركة بن الحسين أبو المعالي الموصلي
	1106 - إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة ابن حازم بن صخر الكناني الحموي برهان الدين
	1107 - إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن علي بن محمد ابن فاتك بن محمد بن أبي الدم القاضي أبو إسحاق
	 مسألة الشهادة بالإقرار

	1108 - إبراهيم بن عبد الوهاب بن أبي المعالي الزنجاني
	1109 - إبراهيم بن علي بن محمد السُّلمي المغربي
	1110 - إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي ثم المصري ثم الدمشقي
	1111 - إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد الجعبَري
	1112 - إبراهيم بن نصر بن طاقة المصري الحموي الأصل برهان الدين المعروف بابن الفقيه نصر
	1113 - إبراهيم بن يحيى بن أبي المجد الأميوطي القاضي أبو إسحاق
	1114 - إسحاق بن أحمد المغربي
	1115 - أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد بن محمد العِجلي
	إسحاق بن أحمد المغربي ، الشيخ كمال الدين
	 1116 - أسعد بن يحيى بن موسى بن منصور بن عبد العزيز بن وهب السُّلمي المعروف بالبهاء السِّنجاري
	1117 - إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن علي بن عبد الله بن إسماعيل بن ميمون
	1118 - إسماعيل بن محمود بن محمد بن عباس بن أرسلان الكناني
	1119 - إسماعيل بن أبي البركات هبة الله بن أبي الرضا سعيد بن هبة الله بن محمد
	1120 - أميري بن بختيار
	 1121 - بَارَسْطغان بن محمود بن أبي الفتوح الفقيه أبو طالب الحميري القوى
	1122 - بشير بن حامد بن سليمان بن يوسف بن سليمان بن عبد الله الإمام نجم الدين أبو النعمان الجعفري التِّبريزي
	1123 - توران شاه بن أيوب بن محمد بن العادل
	1124 - ثعلب بن عبد الله بن عبد الواحد
	1125 - ثعلب بن علي بن نصر بن علي
	1126 - جامع بن باقي بن عبد الله بن علي التميمي أبو محمد الأندلسي
	1127 - جعفر بن محمد بن عبد الرحيم بن أحمد الشريف أبو الفضل صدر الدين الحسيني المصري الإمام ضياء الدين المعروف بابن عبد الرحيم
	1128 - جعفر بن مكي بن علي بن سعيد أبو محمد البغدادي
	1129 - جعفر بن يحيى بن جعفر المخزومي
	1130 - حامد بن أبي العميد بن أميري القزويني
	1131 - الحسن بن علي بن عبد الله أبو عبد الله الشَّهرَزُوري
	 1132 - الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله زين الأمناء أبو البركات ابن عساكر الدمشقي
	1133 - الحسن بن محمد بن علي بن أحمد
	1134 - الخضِر بن الحسن بن علي
	 1135 - داود بن بُندار بن إبراهيم الفقيه معين الدين أبو الخير الجيلي
	1136 - ربيعة بن الحسن بن علي بن عبد الله بن يحيى أبو نزار الحضرمي اليمني الصَّنعاني الذِّماري
	1137 - زاهر بن رستم بن أبي الرَّجاء
	1138 - زكي بن الحسن بن عمر أبو أحمد البيلقاني
	1139 - سعد بن مظفَّر بن المطَهَر أبو طالب الصوفي
	1140 - سليمان بن مظفَّر بن غانم بن عبد الكريم أبو داود من أهل جيلان
	1141 - سليمان بن رجب بن مهاجر الرَّاذاني المقرِىء الضَّرير
	1142 - سَلاَّر بن الحسن بن عمر بن سعيد الشيخ كمال الدين أبو الفضائل الإرْبِلي
	 ومن فتاويه

	1143 - شبلي بن الجنيد بن إبراهيم بن خلكان القاضي أبو بكر الزرْزائي
	1144 - شعيب بن أبي طاهر بن كُليب بن مقبِل أبو الغيث الضرير
	1145 - صالح بن بدر بن عبد الله الفقيه تقي الدين المصري الزفتاوي
	 1146 - صالح بن عثمان بن بَرَكة أبو محمد الضرير المقرِىء
	1147 - صقر بن يحيى بن سالم بن يحيى بن عيسى بن صقر الإمام ضياء الدين أبو المظفَّر الكلبي الحلبي
	1148 - الطاهر بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى
	1149 - عبد الله بن أحمد بن محمد بن قفْل
	1150 - عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي بكر الخطيب أبو محمد من أهل همذان
	1151 - عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بن رافع الأسدي أبو محمد
	1152 - عبد الله بن عمر بن أحمد بن منصور بن الإمام محمد بن القاسم بن حبيب الإمام أبو سعد بن الصَّفَّار النيسابوري
	1153 - عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير القاضي ناصر الدين البيضاوي
	1154 - عبد الله بن عمر القاضي جمال الدين بن الدمشقي
	1155 - عبد الله بن عيسى بن أيمن المرِّي
	1156 - عبد الله بن أبي الوفاء محمد بن الحسن الإمام نجم الدين أبو محمد البادَرَائي البغدادي
	 1157 - عبد الله بن محمد بن علي الفِهري الشيخ شرف الدين أبو محمد
	1158 - عبد الجبار بن عبد الغني بن علي بن أبي الفضل بن علي بن عبد الواحد ابن عبد الضَّيف الأنصاري بن الحرستاني كمال الدين أبو محمد
	1159 - عبد الحميد بن عيسى بن عمويه بن يونس بن خليل الخُسرَوشاهي
	1160 - عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سِباع الفزاري الشيخ تاجُ الدين المعروف بالفِرْكاح
	1161 - عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان، أبو شامة
	ومن فوائده في هذا الكتاب

	 1162 - عبد الرحمن بن إسماعيل بن يحيى الزبيديّ أبو محمد
	1163 - عبد الرحمن بن الحسن بن علي بن بُصلا أبو محمد الصوفي
	1164 - عبد الرحمن بن عبد العلي المصري الشيخ عماد الدين ابن السكري
	 ومن فوائده

	1165 - عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي
	1166 - عبد الرحمن بن عثمان بن موسى صلاح الدين أبو القاسم
	1167 - عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن حمدان أبو القاسم الطِّيبي
	1168 - عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل بن حامد الإمام أبو القاسم ضياء الدين القرشي المصري ابن الوراق
	1169 - عبد الرحمن بن محمد بن بدر بن سعيد بن جامع أبو القاسم البرجوني
	1170 - عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله ابن عبد الله بن الحسين الدمشقي
	 الجمع بين وظيفتين في بلدين متباعدين
	 خبرُ وفاته رحمه الله
	 ذكر بقايا من ترجمته
	 مسألة كتاب الصَّداق في الحرير

	1171 - عبد الرحمن بن مُقبِل بن علي بن مُقبِل أبو المعالي الطَّحَّان
	 1172 - عبد الرحمن بن نوح بن محمد شمس الدين المقدسي
	1173 - عبد الرحمن بن يحيى بن الرَّبيع بن سليمان أبو القاسم بن الشيخ أبي علي بن الرَّبيع
	 1174 - عبد الرحمن بن أبي الحسن بن يحيى الدمنهوري عماد الدين
	1175 - عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن المسلم بن هبة الله بن حسَّان القاضي نجم الدين الجُهِني الحَمَوي ابن البارِزي قاضي حماة وأبو قاضيها
	1176 - عبد الرحيم بن عمر بن عثمان جمال الدين أبو محمد الباجُربَقيّ الموصلي
	1177 - عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن ياسين أبو الرضا سِبطُ أبي القاسم بن فضلان
	1178 - عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن ربيعة الموصلي تاج الدين بن رضي الدين بن عماد الدين
	 ومن الفوائد عنه

	1179 - عبد الرحيم بن نصر بن يوسف بن مبارك
	1180 - عبد السلام بن علي بن منصور
	1181 - عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل بن علي بن عبد الواحد قاضي القضاة جمال الدين أبو القاسم بن الحرستاني الأنصاري الخزرجي العُبادي السعدي الدمشقي
	1182 - عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدميري الديريني
	1183 - عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد ابن مهذَّب السُّلَمي
	 ذكر واقِعة التتار وما كان من سلطان العلماء فيها
	 ذكر واقعة الفِرنج على دِمياط
	ذكر كائنة الشيخ مع أمراء الدولة من الأتراك
	  ذكر البحث عمّا كان بين سلطان العلماء والملك الأشرف موسى بن الملك العادل بن أيوب
	  ذكر نُخب وفوائد عن سلطان العلماء أبي محمد سقى الله عهده
	 شرح حال صلاة الرَّغائب وما اتَّفق فيها بينَ الشيخين سلطان العلماء أبي محمد بن عبد السلام والحافظ أبي عمرو بن الصلاح

	1184 - عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي الشيخ صائن الدين الهُمامي الجيلي
	1185 - عبد العزيز بن عدي بن عبد العزيز البلدي الموصلي القاضي عز الدين أبو العز
	1186 - عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن بن محمد بن منصور بن خلف
	1187 - عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة ابن سعد المنذري
	 ذكر أمور كانت مقدمات لهذه الواقعة
	 غرق بغداد
	 حريق المسجد النبوي الشريف
	 ذكر خُروج هُولاكُو بن قان تُولى بن جنكزخان

	1188 - عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني الشيخ الإمام نجم الدين
	1189 - عبد القادر بن داود بن أبي نصر واسمه محمد بن النّقَّار أبو محمد
	1190 - عبد القادر بن أبي عبد الله محمد بن الحسن شرف الدين أبو محمد بن البغدادي المصري
	1191 - عبد الكافي بن عبد الملك بن عبد الكافي بن علي
	1192 - عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزويني الإمام الجليل أبو القاسم الرافعي
	 وهذه فوائد من أمالي الرافعي
	 وهذه فوائدُ من شرح المسند للرافعي
	 وهذه تنبيهات مهمة تتعلق بالرافعي رحمه الله ورضيَ عنه وعنا بكرمه

	1193 - عثمان بن محمد بن أبي محمد بن أبي علي عماد الدين أبو عمرو الكردي الحميدي
	1194 - عرفة بن علي بن الحسن بن حمدويه أبو المكارم البندنيجي
	1195 - علي بن الخطاب بن مُقلَّد أبو الحسن الضَّرير
	 1196 - علي بن روح بن أحمد بن الحسن بن عبد الكريم النَّهرواني أبو الحسن المعروف بان الغُبيري
	1197 - علي بن عقيل بن علي بن هبة الله بن الحسن بن علي الفقيه أبو الحسن بن الحبوبي الثعلبي الدمشقي المعدِّل
	1198 - علي بن علي بن سعيد بن الجنيس
	1199 - علي بن القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر
	1200 - علي بن محمد بن عبد الصمد أبو الحسن الهمداني الشيخ علمُ الدين السخاوي المصري
	1201 - علي بن محمد بن علي بن المسلَّم بن محمد
	1202 - علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري ابن الأثير
	1203 - علي بن محمود بن علي أبو الحسن الشهرزوري شمس الدين الكردي
	1204 - علي بن هبة الله بن سلامة بن المسلَّم بن أحمد بن علي اللخمي
	1205 - علي بن يوسف بن عبد الله بن بُندار
	1206 - علي بن أبي الحزم القرشي الشيخ علاء الدين بن النَّفيس
	1207 - علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الإمام أبو الحسن سيف الدين الآمدي
	1208 - عمر بن إبراهيم بن أبي بكر نجم الدين بن خلِّكان الإربِلي
	1209 - عمر بن أسعد بن أبي غالب القاضي عز الدين أبو حفص
	1210 - عمر بن إسماعيل بن مسعود بن سعد بن سعيد بن أبي الكتائب الأديب العلامة أبو حفص الرَّبَعي رشيدُ الدين الفارقي
	1211 - عمر بن بندار بن عمر بن علي القاضي أبو الفتح كما الدين التفليسي
	1212 - عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد القزويني
	1213 - عمر بن عبد الوهاب بن خلف
	1214 - عبد اللطيف بن أحمد بن عبد الله بن القاسم الشَّهرزوري
	1215 - عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد السلام
	1216 - عبد اللطيف بن عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمُّويه أبو محمد بن الشيخ أبي النَّجيب السُّهروردي
	1217 - عبد اللَّطيف بن يوسف بن محمد بن علي بن أبي سعد أبو محمد بن الشيخ أبي العز الموصلي وهو الشيخ موفق الدين البغدادي
	1218 - عبد المحسن بن نصر الله بن كثير زين الدين بن البياع الشامي الأصل المصري
	1219 - عبد المحسن بن أبي العميد بن خالد بن عبد الغفار بن إسماعيل الشيخ حُجّة الدين أبو طالب الخُفيفي الأبهري الصوفي
	1220 - عبد المنُعم بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمود
	1221 - عبد الواحد بن إسماعيل بن ظافر الأزدي
	1222 - عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الشيخ كمال الدين أبو المكارم ابن خطيب زملكا
	1223 - عبد الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع ابن عبد الجليل الأبهري
	1224 - عبد الودود بن محمود بن المبارك بن علي أبو المظفر بن أبي القاسم
	1225 - عبد الوهاب بن الحسين بن عبد الوهاب المهلبي القاضي وجيه الدين البهنسي
	1226 - عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز
	 1227 - عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبيد الله أبو أحمد الأمين ابن سكينة
	1228 - عثمان بن سعيد بن كثير
	1229 - عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر الكردي الشهرزوري
	 ومن المسائل والفوائد عنه

	1230 - عثمان بن عبد الكريم بن أحمد بن خليفة الصِّنهاجي أبو عمرو بن أبي محمد الشيخ العلامة سديد الدين التِّزمَنْتي
	1231 - عثمان بن عيسى بن دِرباس القاضي ضياء الدين أبو عمرو الهدباني الماراني ثم المصري
	1232 - عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمُّويه ابن سعيد بن الحسين بن القاسم بن نصر بن القاسم بن محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّديق عبد الله ابن أبي قُحافة رضي الله عنه
	 ومن المسائل والفوائد عنه

	1233 - عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان القاضي عزُّ الدين أبو الفتح ابن الأستاذ
	 1234 - عمر بن محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حمُّويه الجُويني الأصل شيخ الشيوخ الصاحب الرئيس عماد الدين أبو الفتح بن شيخ الشيوخ صدر الدين أبي الحسن بن شيخ الشيوخ عماد الدين أبي الفتح
	1235 - عمر بن مكي بن عبد الصمد الشيخ زين الدين ابن المرحل
	1236 - عمر بن مكي الخوزي
	1237 - عمر بن يحيى بن عمر بن حمد الشيخ فخر الدين الكرَجي
	1238 - عيسى بن رِضوان بن العسقلاني الشيخ ضياء الدين القليوبي
	1239 - عيسى بن عبد الله بن محمد بن محمد بن هبة الله بن أبي عيسى أبو الفتح
	1240 - عيسى العراقي الضَّرير
	1241 - العراقي بن محمد بن العراقي الإمام ركنُ الدين أبو الفضل الهمذاني الطاوسي
	1242 - فتح بن محمد بن علي بن خلف نجيب الدين أبو المنصور السَّعدي الدِّمياطي
	1243 - الفتح بن موسى بن حمّاد نجمُ الدين أبو نصر الجزيري القصري
	1244 - فضل الله بن محمد بن أحمد الإمام أبو المكارم ابن الحافظ أبي سعد النُّوقاني
	1245 - فضل الله التُّوربِشتي 
	 ومن فوائده

	1246 - القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله الحافظ أبو محمد بن الحافظ أبي القاسم بن عساكر
	1247 - القاسم بن عبد الله بن عمر بن أحمد
	1248 - المبارك بن المبارك بن سعيد بن أبي السّعادات أبو بكر بن الدّهّان النحوي الضَّرير
	1249 - المبارك بن محمد بن علي الموسوي التَّفليسي
	1250 - يحيى بن عبد المنعم بن حسن الشيخ جمال الدين المصري
	1251 - يحيى بن علي بن سليمان أبو زكريا المعروف بابن العطَّار
	1252 - يحيى بن القاسم بن المُفرّج بن دِرع بن الخضِر بن الحسن بن حامد الثعلبي أبو زكريا التِّكريتي
	1253 - يحيى بن منصور بن يحيى بن الحسن الفقيه أبو الحسين السُّليماني اليماني المقرئ
	1254 - يحيى بن هبة الله بن الحسن بن يحيى بن محمد
	1255 - يحيى بن أبي السَّعادات بن سعد الله بن الحسين بن أبي تمّام القاضي أبو الفتوح التكريتي
	1256 - يعقوب بن عبد الرحمن بن القاضي أبي سعد بن أبي عصرون الشيخ سعد الدين أبو يوسف التميمي
	1257 - يوسف بن رافع بن تميم بن عُتبة بن محمد بن عتّاب الأسدي الحلبي
	1258 - يوسف بن عبد الله بن إبراهيم أبو الحجاج الدمشقي وجيه الدين الوجيزي
	1259 - يوسف بن شيخ الشيوخ صدر الدين أبي الحسن محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حمُّويه
	1260 - يوسف بن يحيى بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى
	1261 - يونس بن بدران بن فيروز بن صاعد الجمال المصري
	1262 - المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني العلامة مجد الدين أبو السعادات الجزري ابن الأثير
	1263 - المبارك بن يحيى بن أبي الحسن بن أبي القاسم المصري الشيخ نصير الدين بن الطَّبّاخ
	1264 - محمود بن أحمد بن محمد أبو الفضل الأردبيلي
	1265 - محمود بن أحمد بن محمود
	1266 - محمود بن عبد الله بن عبد الرحمن الشيخ برهان الدين أبو الثَّناء المراغي
	1267 - محمود بن عُبيد الله بن أحمد بن عبد الله أبو المحامد ظهير الدين الزنجاني الفقيه الصوفي الزاهد
	1268 - محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي الشيخ سراج الدين أبو الثناء
	1269 - مشرف بن علي بن أبي جعفر بن كامل أبو العز الخالصي المقرىء الضرير
	1270 - مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين الإمام تقي الدين المصري المقترح
	1271 - المظفر بن عبد الله بن أبي منصور
	1272 - المظفر بن أبي محمد ويقال بل أبي الخير بن إسماعيل بن علي الواراني الشيخ أمين الدين التبريزي
	1273 - المعافي بن إسماعيل بن أبي الحسين بن أبي السنان القفيه أبو محمد بن الحدوس
	1274 - مفرج بن المبارك أبو الفضل القاضي يعرف بابن العطار
	1275 - منصور بن سليم بن منصور بن فتوح المحدث وجيه الدين أبو المظفر الهمداني الإسكندراني
	1276 - موسى بن علي بن وهب بن مطيع القشيري القوصي
	1277 - موسى بن محمد بن موسى بن حمود الماكسيني
	1278 - موسى بن أبي الفضل يونس بن محمد بن منعة
	1279 - موهوب بن عمر بن موهوب بن إبراهيم الجزري القاضي صدر الدين
	1280 - نجم بن أبي الفرج بن سالم الكناني المصري
	1281 - نصر بن عقيل بن نصر بن عقيل بن نصر أبو القاسم الإربلي
	1282 - نصر بن محمد بن مقلد أبو الفتح القضاعي الشيرازي الملقب بالمرتضى
	1283 - نصر الله بن يوسف بن مكي بن علي
	1284 - هبة الله بن عبد الله بن سيد الكل القاضي أبو القاسم بهاء الدين القفطي
	1285 - هبة الله بن علي بن أبي الفضل بن سهل أبو جعفر الواسطي
	1286 - همام بضم الهاء بن راجى الله بن سرايا بن ناصر بن داود
	1287 - يحيى بن الربيع بن سليمان بن حراز بن سليمان العدوي العمري الإمام فخر الدين أبو علي الواسطي ابن الفقيه أبي الفضل
	1288 - يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام ابن محمد بن جمعة النووي الشيخ الإمام العلامة محيي الدين أبو زكريا
	فصل

	1289 - يحيى بن عبد الرحمن بن عبد المنعم الإمام فخر الدين أبو زكريا القيسي الواعظ المغربي المعروف بالأصبهاني عرف بذلك لدخوله أصبهان
	1290 - أبو بكر بن قوام بن علي بن قوام بن منصور بن معلا بن حسن ابن عكرمة بن هارون بن قيس بن ربيعة بن عامر ابن هلال بن قصي بن كلاب البالسي
	ذكر ما أظهره الله تعالى له من الكرامات والأحوال 


	الفهارس
	فهرس التراجم 
	فهرس الأعلام 
	فهرس القبائل والأمم والفرق 
	فهرس الأماكن والبلدان والمياه 
	فهرس الأيام والوقائع والحروب 
	فهرس الكتب 
	فهرس الآيات القرآنية 
	فهرس الأحاديث النبوية 
	فهرس القوافي وأنصاف الأبيات 
	فهرس مسائل العلوم والفنون 
	فهرس المراجع 

	تصويبات واستدراكات 

	الجزء التاسع
	بيان
	الطبقة السابعة فيمن توفي بعد السبعمائة (1291 1351)
	1291 - أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن شرف القاضي جمال الدين الديباجي الملوي المعروف بالمنفلوطي
	1292 - أحمد بن الحسن بن علي بن خليفة الحسيني الأنجي
	1293 - أحمد بن الحسن الجاربردي 
	1294 - أحمد بن عبد الله بن الشيخ شهاب الدين البعلبكي
	1295 - أحمد بن عمر بن أحمد بن أحمد بن النشائي الشيخ كمال الدين
	1296 - أحمد بن محمد بن سالم بن أبي المواهب بن صصرى 
	 1297 - أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الشيخ تاج الدين أبو الفضل
	1298 - أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن صارم بن الرفعة
	1299 - أحمد بن محمد بن قيس
	ومن الفوائد عنه 

	1300 - أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي بن ياسين أبو العباس الشيخ نجم الدين القمولي
	1301 - أحمد بن المظفر بن أبي محمد بن المظفر بن بدر ابن الحسن بن مفرج بن بكار النابلسي
	1302 - أحمد بن يحيى بن إسماعيل الشيخ شهاب الدين ابن جهبل الكلابي الحلبي الأصل
	1303 - محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة شيخنا في صحيح مسلم القاضي شمس الدين أبو المعالي ابن القماح
	1304 - محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الشيخ شمس الدين بن اللبان
	ومن الفوائد والملح عنه والأشعار
	1305 - محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان بن محمود بن لاحق ابن داود الكناني الشيخ الإمام شمس الدين
	ومن الفوائد عنه 

	1306 - محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز شيخنا وأستاذنا الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله التركماني الذهبي 
	ومن الفوائد عنه

	1307 - محمد بن أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الولد العزيز تقي الدين أبو حاتم 
	1308 - محمد بن أحمد بن عيسى بن رضوان القليوبي القاضي فتح الدين بن كمال الدين بن ضياء الدين
	1309 - محمد بن إسحاق بن إبراهيم السلمي القاضي تاج الدين المناوي 
	1310 - محمد بن إسحاق بن محمد بن المرتضى الشيخ عماد الدين البلبيسي
	فائدة في السواك 
	1311 - محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة
	1312 - محمد بن إبراهيم بن يوسف بن حامد الشيخ تاج الدين المراكشي
	1313 - محمد بن عبد الحاكم بن عبد الرزاق البلفيائي
	1314 - محمد بن عبد الله بن المجد إبراهيم المرشدي
	1315 - محمد بن داود بن الحسن التبريزي السيد صدر الدين بن قطب الدين
	1316 - محمد بن خلف بن كامل القاضي شمس الدين الغزي
	1317 - محمد بن عبد الله بن عمر 
	1318 - محمد بن عبد الرحمن بن عمر قاضي القضاة جلال الدين القزويني
	1319 - محمد بن عبد الرحيم بن محمد الشيخ صفي الدين الهندي الأرموي
	1320 - محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر بن صالح الشيخ قطب الدين السنباطي
	1321 - محمد بن عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشيخ جلال الدين
	1322 - محمد بن عبد المحسن بن الحسن
	1323 - محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن علي بن تمام السبكي الفقيه المحدث الأديب المتفنن 
	1324 - محمد بن علي بن عبد الكريم أبو الفضائل القاضي فخر الدين المصري
	1325 - محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم قاضي القضاة كمال الدين بن الزملكاني
	ومن فوائد الشيخ كمال الدين 

	1326 - محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري أبو الفتح تقي الدين ولد الشيخ الإمام القدوة مجد الدين بن دقيق العيد
	فصل في شيء من نثره وهو كثير
	فوائد الشيخ تقي الدين ومباحثه

	1327 - محمد بن علي البارنباري الملقب طوير الليل الشيخ تاج الدين
	1328 - محمد بن عقيل بن أبي الحسن البالسي ثم المصري 
	1329 - محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد الشيخ الإمام صدر الدين بن المرحل
	1330 - محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله القاضي نجم الدين أبو حامد بن جمال الدين ابن الشيخ محب الدين الطبري الآملي
	1331 - محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد ابن يحيى بن سيد الناس
	1332 - محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن أحمد بن نباته
	1333 - محمد بن محمد بن محمد الشيخ فخر الدين الصقلي
	1334 - محمد بن محمد الرازي الشيخ العلامة قطب الدين المعروف بالتحتاني
	1335 - محمد بن يوسف بن عبد الله بن محمود الجزري ثم المصري أبو عبد الله 
	1336 - محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي الأندلسي الجياني الأصل الغرناطي المولد والمنشأ المصري الدار شيخنا وأستاذنا أبو حيان
	ومن الرواية عنه 
	ومن المسائل عنه 
	ومن الفوائد عنه 

	1337 - محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن حمدان
	1338 - محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران بن رحمة قاضي القضاة علم الدين الأخنائي السعدي
	1339 - محمد بن أبي بكر بن محمد بن قوام الشيخ نور الدين بن الشيخ نجم الدين
	حرف الألف
	1340 - إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفزاري الشيخ برهان الدين بن الفركاح
	1341 - إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الشيخ برهان الدين الجعبري أبو إسحاق
	1342 - إبراهيم بن لاجين الأغري بفتح الغين المعجمة الشيخ برهان الدين الرشيدي 
	1343 - إبراهيم بن هبة الله بن علي القاضي نور الدين الحميري الإسنائي
	1344 - إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن تيكروز
	1345 - إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب 
	1346 - جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي بن المطهر بن نوفل الأدفوي
	1347 - الحسن بن شرف شاه السيد ركن الدين أبو محمد العلوي الحسيني الإستراباذي
	1348 - الحسن بن هارون بن الحسن الفقيه الصالح نجم الدين الهدباني أحد أصحاب الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه 
	1349 - الحسين بن علي بن إسحاق بن سلام
	1350 - الحسين بن علي بن سيد الأهل بن أبي الحسين بن قاسم بن عمار الشيخ الإمام نجم الدين الأسواني الأصفوني
	1351 - الحسين بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي

	الفهارس
	فهرس التراجم 
	فهرس الأعلام 
	فهرس القبائل والأمم والفرق 
	فهرس الأماكن والبلدان والمياه 
	فهرس الأيام والوقائع والحروب 
	فهرس الكتب 
	فهرس الآيات القرآنية 
	فهرس الأحاديث النبوية 
	فهرس الأمثال 
	فهرس القوافي وأنصاف الأبيات 
	فهرس المراجع 

	تصويبات واستدراكات 

	الجزء العاشر
	بقية الطبقة السابعة فيمن توفي بعد السبعمائة (1352 - 1419)
	1352 - خليل بن أيبك الشيخ صلاح الدين الصفدي
	نبذ مما دار بيني وبين هذا الرجل 
	فصل

	1353 - داود بن يوسف بن عمر بن رسول
	1354 - عبد الله بن أسعد بن علي اليماني اليافعي
	1355 - عبد الله بن محمد بن أحمد بن خلف بن عيسى الحافظ عفيف الدين أبو السيادة المطري
	1356 - خليل بن كيكلدي الشيخ صلاح الدين العلائي الحافظ المفيد أبو سعيد
	1357 - زكريا بن يوسف بن سليمان بن حامد البجلي
	1358 - سالم بن أبي الدر الشيخ أمين الدين أبو الغنائم
	1359 - سليمان بن عمر بن سالم بن عمر بن عثمان
	1360 - سليمان بن موسى بن بهرام تقي الدين السمهودي ابن الهمام
	1361 - سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح القاضي صدر الدين أبو الفضل الداراني
	1362 - سنجر الأمير الكبير علم الدين الجاولي
	1363 - طلحة الشيخ علم الدين
	1364 - عبد الله بن شرف بن نجدة المرزوقي
	1365 - عبد الله بن محمد بن علي بن حماد بن ثابت الواسطي
	1366 - عبد الله بن محمد بن عسكر بن مظفر بن نجم بن شاذي بن هلال الشيخ شرف الدين أبو محمد القيراطي
	1367 - عبد الله بن مروان بن عبد الله الشيخ زين الدين الفارقي
	1368 - عبد الحمد بن عبد الرحمن بن الجيلوي
	1369 - عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي
	مكاتبة القاضي عضد الدين مع الشيخ فخر الدين الجاربردي
	ومن فوائد المولى المعظم كمال الدين عبد الرزاق 
	من فوائد المولى المعظم أمين الدين الحاجي دادا رحمه الله
	من فوائد المولى الفاضل عز الدين التبريزي
	من فوائد المولى المعظم قدره صدر فضلاء خوارزم همام الدين
	من فوائد مولانا وسيدنا شيخ الإسلام محيي السنة قامع البدعة خلاصة المجتهدين تقي الملة والحق والدين علي السبكي
	وما ذكره الفقير إلى الله تعالى إبراهيم الجاربردي في جواب الجواب لعضد الدين الشيرازي نصرة لوالده الشيخ فخر الدين أحمد الجاربردي تجاوز الله عن الجميع 

	1370 - عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة
	1371 - عبد الرحمن بن يوسف بن إبراهيم بن علي شيخنا نجم الدين الأصفوني أبو القاسم
	1372 - عبد العزيز بن أحمد بن عثمان الشيخ عماد الدين أبو العز الهكاري
	1373 - عبد العزيز بن محمد بن علي الطوسي ضياء الدين
	1374 - عبد الغفار بن محمد بن عبد الكافي بن عوض السعدي المصري القاضي تاج الدين أبو القاسم
	1375 - عبد الغفار بن نوح
	1376 - عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي 
	1377 - عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري الشيخ علم الدين العراقي الضرير
	1378 - عبد اللطيف بن محمد بن الحسين 
	1379 - عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك تقي الدين الأرمنتي
	1380 - عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف ابن الخضر بن موسى التوني الحافظ شرف الدين الدمياطي
	1381 - عبد الوهاب بن عبد الرحمن الإخميمي المراغي
	1382 - عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن ذؤيب الأسدي
	1383 - عثمان بن علي بن يحيى بن هبة الله بن إبراهيم بن المسلم القاضي فخر الدين ابن بنت أبي سعد 
	1384 - عثمان بن علي بن إسماعيل القاضي فخر الدين أبو عمرو الطائي المعروف بابن خطيب جبرين
	1385 - علي بن أحمد بن أسعد بن أبي بكر الأصبحي اليمني
	1386 - علي بن إبراهيم بن داود الشيخ علاء الدين أبو الحسن بن العطار
	1387 - علي بن أحمد بن جعفر بن علي بن محمد بن عبد الظاهر ابن عبد الولي بن الحسين بن عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم ابن عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب بن محمد ابن أبي هاشم بن داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب
	1388 - علي بن إسماعيل بن يوسف قاضي القضاة الشيخ علاء الدين القونوي
	1389 - علي بن الحسين بن القاسم بن منصور بن علي
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